
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 7 april 2015

Närvarande:
Monica Gustafsson, Agneta Svensson, Sabine Schaarschuch, Claes 
Lissing, Ida Qvarnström, Torgny Holmberg, Elisabeth Sigfridsson, 
Margaretha Bertilsson

§ 1 Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
Inledningsvis berättade Leif Rydell från Skruv om hur man där agerar för 
att få tågstopp. Frågan om tågstopp har tidigare diskuterats i Åryd. 
Styrelsen tycker att det nu är dags att ta upp diskussionen igen. Leif gav 
många bra exempel på hur man kan argumentera för tågstopp och föreslog 
ett samarbete. 

Mötets 
öppnande

§ 2 Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Agneta Svensson och Ida 
Qvarnström

Ordförande 
sekreterare 
justerare

§ 3 Föreslagen dagordning godkändes. Godkännande 
av dagordning

§ 4 Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna. Föregående 
mötes 
protokoll

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2014 kommenterades, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.

Verksamhets-
berättelse

§ 6 Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2014 var 
66 965 kronor. Sommarcaféet har fått hjälp för 13 143 kr och Åryds 
Lanthandel för 6648 kr.  Årets överskott är  5842 kr. Överskottet beror på 
försäljningen av en bioprojektor. Revisionsberättelsen lästes upp och lades 
med ett godkännande till handlingarna.

Ekonomisk 
berättelse, 
revisions-
berättelse

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Ansvarsfrihet

§ 8 Val och bekräftelser av föreningens ledamöter enligt bilaga.  Som 
ordförande för Åryds Föreningsråd på ett år valdes Monica Gustafsson.  

Val

§ 9 Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

Firmateckning

§ 10 Val av revisorer och ersättare enligt bilaga. Val av 
revisorer och 
ersättare.

§ 11 Inga skrivelser fanns att redovisa. Skrivelser



§ 12 Åryds Föreningsråd har träffat representanter för Växjö kommun i ett 
Grönytestrukturmöte. Mer om detta kommer på Åryd Direkt.

Monica och Ida har varit på möte i Asa med information om bl.a. 
Leaderprojekt.

Elisabeth rapporterade att kommunen inte betalar anslagstavla i Billa. 
Belutades att Åryds Föreningsråd satsar ca 2 000 kr på anslagstavla. 
Elisabeth söker tillverkare.

Monica rapporterade att Vidingehem monterat bredbandsuttag i 
cafélokalen. Föreningsrådet skaffar abonnemang och internetleverantör.

Rapporter 

§ 13 Torgny informerade om ÅIK:s första matchdag den 18 april då bl. 
Vidingehem och Kooperativa Åryd kommer att delta.

Ida informerade om valborgsfirandet. Grill vid affären. Kyrkokören. 
Raketer. Tillstånd för eldning sökt. Föreningsrådet betalar.

Ida informerade om kommande utomhusbio i Åryd den 15 augusti.

Monica informerade om en musikkväll vid caféet den 7 juli.

Övrigt

 

§ 14 Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 26 augusti kl 19 i caféet.
 

§ 15 Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat. Avslutning

Åryd, dag som ovan

/Claes Lissing/ /Monica Gustafsson/
 

………………………. …………………………….
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf

Justeras:

/Ida Qvarnström/ /Agneta Svensson/
  

……………………………..   ……………………………..
  Ida Qvarnström Agneta Svensson


